Δημοσιες Κοινωνικες Σχέσεις «Πάππας»
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 10672 Αθήνα • Τηλ. 2103620147 • Κιν. 6944137189
Αριστοτέλους 24, 54623 Θεσσαλονίκη • Τηλ.2310231051 • Κιν. 6980950135

Σας δίνω την εντολή για την παροχή υπηρεσιών και δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας
τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι τα κάτωθι στοιχεία μου είναι αληθινά:
ΛΌΓΟΣ ΓΝΩΡΙΜΊΑΣ: 		

ΣΟΒΑΡΉ ΣΧΈΣΗ 		

ΣΥΜΒΊΩΣΗ 			ΓΆΜΟΣ 

...........................................................................................................................................................................................
Από πού μάθατε για το γραφείο μας ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Ονομ/μο .........................................................................................................................................................................
Κωδικός ................................................................................
Φωτογραφία
Όνομα Πατρός .......................................... Όνομα Μητρός ............................................ Ηλικία .............................
Επικοινωνία με γραφείο:

Ίδιος /α 

Γονείς 

Τηλέφωνα Σταθερό .......................................................... Κινητό ...........................................................................
Απόρρητα: ΝΑΙ  ΌΧΙ 

E-mail ...............................................................ΑΔΤ .........................................

Ημερoμηνία & Εκδουσα Αρχή..................................................................ΑΦΜ ........................................................
ΔΟΥ.................................................................................... Ημ. Γεν. .............................................................................
Ζώδιο .............................................. Τόπος Καταγωγής ..............................................................................................
Εθνικότητα ..................................................................... Θρησκεία ........................................................................
Οικογενειακή Κατάσταση:
Παιδιά:

Άγαμος 

ΝΑΙ 		ΌΧΙ 

Σε διάσταση 

Διαζευγμένος 

Χήρος 

Πόσα .......................................................................................

Ηλικίες/ Φύλο ................................................................................................................................................................
Θέλετε άλλα παιδιά;
Γονείς: 		

ΝΑΙ 		ΌΧΙ 

Πατέρας

Εν ζωή  Όχι 			

Μητέρα

Εν ζωή 

Όχι 

Αδέρφια .........................................................................................................................................................................
Εργασία Γονέων .............................................................................................................................................................
Διεύθυνση Κατοικίας ....................................................................................................................................................

ΜΟΡΦΩΣΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Όνομα Πτυχίου ............................................................................................................................................................
Επίπεδο Μόρφωσης: Διδακτορικό 
Τεχνική Σχολή 

Μεταπτυχιακό 

Επαγγελματικό Λύκειο 

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας 
Φοιτητής  Ένστολος 

Γενικό Λύκειο 

Εισοδηματίας 

Συνταξιούχος 

ΑΕΙ 

Δ.Υ. Ιδ. 

Μακρ.Ανεργος 

ΤΕΙ 		
Γυμνάσιο 

Υπαλ. 

ΙΕΚ 
Δημοτικό 

Δημοτ.Υπαλ. 

Προσφατα Απολυμένος 

Άλλο 
Προσδιορισμός Επαγγέλματος ................................................................................................................................
Επωνυμία Επιχείρησης ..............................................................................................................................................
Οικονομική Κατάσταση ................................................................. Μισθός ..........................................................
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΙΧ 

Μηχανή  Πατρική Περιουσία ...................................................................................................................

Προσωπική Περιουσία..................................................................................................................................................
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ - ΕΜΦΆΝΙΣΗ
Χρώμα Δέρματος ................................................................ Χρώμα Μαλλιών ..........................................................
Χρώμα Ματιών........................................ Σωματική Διάπλαση Ύψος ............................. Βάρος .......................
Χαρακτηριστικά (Γυαλιά, μούσι, μαλλιά κ.λ.π.) ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΥΓΕΊΑΣ
Αλκοόλ: Ποτέ 
Κάπνισμα: Ποτέ 

Σπάνια 

Περιστασιακά 

Ελάχιστα 

Μέτρια 

Κάθε μέρα 
Πολύ 

Για πόσο καιρό καπνίζετε ...........................................................

Το έχετε κόψει ................................................

ΤΙ ΘΑ ΉΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΞΈΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΆΣ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ
Χαρακτήρας: Πρόσχαρος 
Υπεύθυνος 
Προσγειωμένος 

Συμπαθητικός 

Γοητευτικός 
Ευαίσθητος 

Αυθόρμητος 
Λιτός 

Συμπονετικός 
Σταθερός 
Δυναμικός 

Ρομαντικός 
Ντροπαλός 

ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑ
Επιχειρήσεις 
Θέατρο 

Σινεμά 
Διάβασμα 

Μαγειρική 

Παιδιά 

Μουσική: Ποπ 

Κηπουρική 
Πολιτική 

Ροκ 

Παραδοσιακή 

Ξένες Γλώσσες

Μόδα 

Ράψιμο 

Κλασσική 

Καλές Τέχνες 
Οικολογία 

Όπερα 

Κέντημα 

Τζαζ 

Χιπ Χοπ -RnB 

Παραδοσιακοί 

Χιπ Χοπ- RnB 

Οικιακά 

Κοινωνιολογία 

Λαϊκά 

Ηλεκτρονική 

Χορός: Ελληνικοί 
Ευρωπαϊκοί 

Αρχαιολογία 

Σύγχρονοι 

Λάτιν 

Μοντέρνοι 

Μπαλέτο 

Σπόρ: ...............................................................................................................................................................................
Καλές Τέχνες: Ζωγραφική 
Κατοικίδια: Σκυλιά 

Γάτες 

Γλυπτική 
Ψάρια 

Άλλο 
Πουλιά 

Άλλο 

Σχέση με κατοικιδια .....................................................................................................................................................
Ταξιδεύετε; Ναι 

Όχι 

Αν ναι Κάθε Πότε: .....................................................................................

Για ποιους λόγους: Επαγγελματικούς  Οικογενειακούς 

Αναψυχής 

Άλλο 

Που: ................................................................................................................................................................................
Άλλες συνήθειες ..........................................................................................................................................................
ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΏ
Ηλικία: Από................................................................................. Έως .......................................................................
Οικογενειακή Κατάσταση: ........................................................................................................................................
Οικονομική Κατάσταση: ............................................................................................................................................
Γραμματικές Γνώσεις: .................................................................................................................................................
Επάγγελμα: ....................................................................................................................................................................
Εμφάνιση: ......................................................................................................................................................................
Διαμονή: .........................................................................................................................................................................
Χαρακτήρας- Προσωπικότητα: ................................................................................................................................
Ενδιαφέροντα- συνήθειες: ........................................................................................................................................
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΈΣ ......................................................................................................................................
Η Αγγελία σας: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ΔΠΥ: ....................... Ημ. Εγγραφής: ......................
Ημ. Καταχώρησης- Χειριστής

Ημερομηνία- Υπογραφή Μέλους

ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ
Το γραφείο μας λειτουργεί νόμιμα κατά τους εις την Ελλάδα (υπουργείο οικονομικών, επαγγελματικό επιμελητήριο)
και διεθνώς αποδεκτών κανόνων λειτουργίας των σύγχρονων γραφείων, τα οποία διαμεσολαβούν μεταξύ ενήλικων
ατόμων, προκειμένου να παράσχουν δυνατότητα γνωριμίας με βάση τα ανάλογα προσόντα τους τα οποία
επεξεργαζόμαστε με επιμέλεια.
Το γραφείο απλώς φέρνει σε επαφή τους ετερόφυλους ενδιαφερόμενους. Η έκβαση της σχέσεως επαφίεται
αποκλειστικά στους ίδιους. Καμία ευθύνη δε έχουμε για την ευδοκίμηση ή όχι της σχέσεως αυτής. Τα στοιχεία που
δηλώνονται τα θεωρούμε αληθινά και με δυνατότητα διακριτικής δικής μας επιβεβαίωσης.
Από κάθε ενδιαφερόμενο το γραφείο με διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΠΑΣ» εισπράττει για την πραγματοποίηση της
συνεντεύξεως και την συμπλήρωση του παρόντος βιογραφικού …………ευρώ για την κάλυψη των εξόδων
λειτουργίας του και ενημερωτικά sms για εκδηλώσεις, πάρτυ (προαιρετικά).
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Με την επιτυχημένη έκβαση το γραφείο δικαιούται αμοιβή 200 ευρώ.(ΓΑΜΟΣ – ΣΥΜΒΙΩΣΗ -ΔΕΣΜΟΣ 2 ΕΤΩΝ )
Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από τη θέληση των μελών για μεταξύ τους σχέση και ανεξάρτητα από την έκβαση της
διαμεσολάβησης τα χρήματα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επικοινωνεί με το γραφείο μετά από κάθε ραντεβού και να ενημερώνει για το αν θα
συνεχίσει με το πρόσωπο που του υπέδειξε ή όχι και γιατί.
Η επαφή του πελάτη με το γραφείο πρέπει να είναι συνεχής και να μην παρεμβάλλονται μεγάλα διαστήματα αδράνειας
ως προς την επικοινωνία του με το γραφείο, χωρίς ενημέρωση και αιτιολογία και σε περίπτωση που δημιουργείται
δεσμός πρέπει να ενημερώνεται εξ αρχής το γραφείο γιατί σε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά για
λογαριασμό του.
Σε διάστημα «6 ΜΗΝΩΝ» που ο πελάτης δεν επικοινωνήσει γίνεται οριστική διαγραφή.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί τη διακοπή της συνεργασίας του με το γραφείο, για κάποιο ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα απουσίας του στο εξωτερικό, ή για οικογενειακούς λόγους, οφείλει να ενημερώσει το γραφείο σχετικά.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά ή προς το γραφείο ή προς τα άτομα που έρχεται
σε επαφή, με ασεβή ή αγενή τρόπο, με υπερβολικές απαιτήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο συμβόλαιο, για να
προστατευθεί το όνομα του γραφείου και οι πελάτες του, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα της οριστικής διαγραφής
του από την περαιτέρω διαδικασία γνωριμίας.
(Βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της
27-4-2016) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, με την ρητή συγκατάθεση σας σε αυτή την πρόσβαση και επεξεργασία,
θα χρησιμοποιηθούν για την εξεύρεση υποψήφιου συντρόφου, δίνοντάς μας το δικαίωμα γνωστοποίησης των
προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε προτεινόμενο μέλος της εταιρίας μας που επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία
και γνωριμία. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης για προωθητικές ενέργειες και ενημερώσεις της εταιρίας μας προς εσάς με
email, γράμμα, γραπτό μήνυμα, τηλέφωνο, κ.α. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου
προσώπου , φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του
και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται
ανωτέρω.
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
Ο / Η ΕΝΤΟΛΕΥΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ................ /................ /20.........

